 30رياضة
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الرياضة الدولية

َ
تستحوذ موقعة بوروسيا دورتموند وضيفه نابولي على أهمية كبيرة لطرفيها وتحديدًا للفريق األملاني املطالب بالفوز وال شيء
سواه إذا ما أراد بلوغ األدوار اإلقصائية لدوري أبطال أوروبا ،وذلك مع الوصول إلى املرحلة قبل األخيرة من دور املجموعات

سيعتمد يورغن
كلوب على
حماسة العبيه
(باتريك ستوالرز
ــ أ ف ب)

بوروسيا دورتموند × نابولي :املحك الحقيقي
حسن زين الدين
التوقيت (بحسب بيروت) هو الساعة
 .21,45الزمان :ليلة السادس العشرين
م��ن شهر تشرين الثاني لسنة .2013
امل� �ك ��ان :م��دي �ن��ة دورت �م ��ون ��د األمل��ان �ي��ة،
وت� �ح ��دي� �دًا م �ل �ع��ب «س �ي �غ �ن��ال اي ��دون ��ا
ب� ��ارك» (ف�س�ت�ف��ال��ن س��اب �ق��ًا) .امل�ن��اس�ب��ة:
م ��وق� �ع ��ة ال � �ج ��ول ��ة ال �خ��ام �س��ة
م��ن دور امل �ج �م��وع��ات ل ��دوري
أب �ط��ال أوروب� ��ا ب�ين ب��وروس�ي��ا
دورت �م ��ون ��د وض �ي �ف��ه ن��اب��ول��ي
االي �ط��ال��ي .ف��ي ه ��ذا ال�ت��وق�ي��ت،
وه��ذا ال��زم��ان ،وه��ذا امل�ك��ان لن
ت �ك��ون امل �ن��اس �ب��ة ع ��ادي ��ة على
االطالق.
م ��ن ي �ع��رف م �ل �ع��ب «س�ي�غ�ن��ال
اي��دون��ا ب� ��ارك» ال ش��ك ف��ي ان��ه
يدرك جيدًا ان للكرة فيه مذاقًا
ً
آخ � ��ر ،ول �ل �ح �م��اس��ة ف �ي��ه ش�ك�لا
آخ � � ��ر ،ول �ل �س �ح ��ر ف� �ي ��ه رون� �ق ��ًا
آخ��ر .ك��ل ه��ذا سيكون حاضرًا
لن تقتصر الغيابات
امسية ال�ي��وم لحظة ان يطلق
على بوروسيا دورتموند ،ال�ح�ك��م ص��اف��رة ب��داي��ة املوقعة
املرتقبة ب�ين األمل ��ان وضيفهم
اذ ان نابولي سيفتقد
االي �ط��ال��ي ،وم ��ا ادراك م��ا بني
صانع ألعابه املتألق
األمل � � � ��ان وال � �ط � �ل � �ي ��ان .ف� ��ي ه ��ذا
السلوفاكي ماريك
امل �ل �ع��ب ب ��ال ��ذات ،خ �س��ر زم�ل�اء
يتوقع
هامسيك ،حيث
م�ي�ك��اي��ل ب ��االك م��وق�ع��ة نصف
لورنزو
أن يحل مكانه
نهائي مونديالهم ع��ام 2006
اينسينيي او البلجيكي
أم� � ��ام زم �ل ��اء أل� �ي� �س ��ان ��درو دل
دريس ميرتينز.
ب�ي�ي��رو ،وض ��اع ال�ح�ل��م الكبير
ب��اح �ت �ض��ان ال� �ك ��أس ال �غ��ال �ي��ة،
كأس العالم.
لكن بالتأكيد املشهد سيكون مختلفًا
الليلة في امللعب املذكزر عندما يستقبل
ال� �ف ��ري ��ق األمل� ��ان� ��ي ن �ظ �ي��ره االي� �ط ��ال ��ي.
عندما يكون دورتموند جريحًا ال شك
ف��ي ان املشهد سيتغير .عندما يكون
دورت�م��ون��د مطالبًا ب��ال�ث��أر (خ�س��ر في
أرض ن��اب��ول��ي  )2-1ت�ت�ب��دل ال �ص��ورة.
عندما يكون «رأس» دورتموند تحت
املقصلة تتغير املعادالت.

نابولي يفتقد
هامسيك

لن تقف الغيابات
العديدة ،خصوصًا
حائال أمام
في الدفاعً ،
طموح دورتموند
لتحقيق الفوز
هل يثبت نابولي بأنه على قدر طموحات وآمال جماهيره؟ (أ ف ب)

برنامج الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا
¶ الثالثاء:

¶ األربعاء:

 املجموعة الخامسة:ش�ت�ي��وا ب��وخ��ارس��ت (روم��ان �ي��ا)  -شالكه
(املانيا) ()21،45
ب� ��ازل (س��وي �س��را)  -ت�ش�ل�س��ي (ان �ك �ل �ت��را)
()21،45
 املجموعة السادسة:ارس �ن��ال (ان�ك�ل�ت��را)  -مرسيليا (ف��رن�س��ا)
()21،45
ب��وروس �ي��ا دورت �م��ون��د (امل��ان �ي��ا)  -ن��اب��ول��ي
(ايطاليا) ()21،45
 املجموعة السابعة:زينيت سان بطرسبرغ (روسيا)  -اتلتيكو
مدريد (اسبانيا) ()19,00
ب ��ورت ��و (ال� �ب ��رت� �غ ��ال)  -اوس� �ت ��ري ��ا ف�ي�ي�ن��ا
(النمسا) ()21،45
 املجموعة الثامنة:سلتيك (اس�ك��وت�ل�ن��دا)  -م�ي�لان (اي�ط��ال�ي��ا)
()21،45
اي��اك��س ام �س �ت��ردام (ه��ول �ن��دا)  -برشلونة
(اسبانيا) ()21،45

 املجموعة االولى:ش��اخ �ت��ار دون�ي �ت �س��ك (اوك ��ران� �ي ��ا)  -ري��ال
سوسييداد (إسبانيا) ()21,45
ب��اي��ر ل �ي �ف��رك��وزن (أمل ��ان �ي ��ا)  -م��ان�ش�س�ت��ر
يونايتد (إنكلترا) ()21,45
 املجموعة الثانية:ي ��وف� �ن� �ت ��وس (إي � �ط� ��ال � �ي� ��ا)  -ك��وب �ن �ه��اغ��ن
(الدنمارك) ()21,45
ري� ��ال م��دري��د (إس �ب��ان �ي��ا)  -غ�ل�ط��ة س��راي
(تركيا) ()21,45
 املجموعة الثالثة:أندرلخت (بلجيكا)  -بنفيكا (البرتغال)
()21,45
ب � ��اري � ��س س � � ��ان ج � �ي� ��رم� ��ان (ف � ��رن � �س � ��ا) -
أوملبياكوس (اليونان) ()21,45
 املجموعة الرابعة:سسكا موسكو (روسيا)  -بايرن ميونيخ
(أملانيا) ()19,00
مانشستر سيتي (إن�ك�ل�ت��را)  -فيكتوريا
بلزن (تشيكيا) ()21,45

اذًا ،ال اختالف في أن األج��واء ستكون
غير اعتيادية أمسية اليوم في مدينة
دورتموند .ال يمكن ان تكون غير ذلك
وفريقها يقف امام التحدي األب��رز في
ه ��ذا امل��وس��م ،ذل ��ك أن خ �س��ارت��ه تعني
ال �خ��روج م��ن املسابقة ال�ت��ي اذه��ل بها
ال�ع��ال��م ب��أس��ره ف��ي نسختها االخ �ي��رة
ّ
وحل فيها في الختام وصيفًا ملواطنه
بايرن ميونيخ ،اما التعادل فلن يكون
كافيًا .لن يرضى بالتأكيد أبناء يورغن
كلوب ان يرتهن امر تأهلهم الى االدوار
االق�ص��ائ�ي��ة لنتيجة امل �ب ��اراة االخ �ي��رة
ب�ين نابولي وأرس �ن��ال االن�ك�ل�ي��زي ،هم
الذين تصدروا مجموعتهم في املوسم
امل��اض��ي أم ��ام ري ��ال م��دري��د االس�ب��ان��ي
ومانشستر سيتي االنكليزي واياكس
ام � �س � �ت� ��ردام ال� �ه ��ول� �ن ��دي .ال �ح �س��اب��ات
واض� � �ح � ��ة :دورت � �م � ��ون � ��د ب� �س ��ت ن �ق��اط
ون ��اب ��ول ��ي وأرس � � �ن � ��ال امل� �ت� �ص ��در ب � �ـ 9
ن �ق ��اط ،اذًا ال م �ن��اص م ��ن ال� �ف ��وز أم ��ام
الفريق االصفر .الليلة يقف دورتموند
ام� ��ام االم �ت �ح��ان االه � ��م ،ف�ب�ع��د اب�ت�ع��اد
ال �ل �ق��ب امل �ح �ل��ي ع �ن��ه ع �ل��ى ن �ح��و كبير
بعد ال�خ�س��ارة القاسية ام��ام الضيف
وال�غ��ري��م ب��اي��رن ميونيخ  ،3-0ل��م يعد
م��ن حلم أم��ام بطل اوروب ��ا ع��ام 1997
سوى البطولة القارية الكبرى.
األج � � � � � ��واء ال � �ت� ��ي ت� ��رش� ��ح م � ��ن م��دي �ن��ة

دورتموند تفيد بأن ال مكان للخسارة
ف� � � ��ي ح � � �س� � ��اب� � ��ات الع � � �ب� � ��ي وأن � � �ص� � ��ار
دورتموند .ال مجال للبحث في املسألة
ل� ��دى ه� � ��ؤالء .ال م �ك��ان ل �ت �ب��ري��ره��ا (ان
حصلت) بسبب غ�ي��اب أع�م��دة ال��دف��اع
ف��ي ال�ف��ري��ق :املحليني م��ات��س هاملس
ومارسيل شملتسر والصربي نيفني
س��وب��وت�ي�ت��ش ون �ج��م ال��وس��ط اي�ل�ك��اي
غوندوغان ،فماركو رويس والبولوني
روب � � ��رت ل �ي �ف��ان��دوف �س �ك��ي واالرم �ي �ن��ي
هنريك مخيتاريان والبقية سيكونون
حاضرين وخلفهم مدرجات تهدر بـ80
أل ��ف م�ت�ف��رج وت �ص��دح ب �ص��وت واح ��د:
دورتموند ،دورتموند.
بطبيعة ال �ح��ال ،سيكون ره��ان كلوب
ك�ب�ي�رًا ع�ل��ى ح�م��اس��ة الع�ب�ي��ه لتحقيق
ال� �ف ��وز .ت �ل��ك ال �ح �م��اس��ة ال �ت��ي ي��ذك��ره��ا
جيدًا جمهور ملعب «سيغنال ايدونا
ب� � � ��ارك» ف� ��ي اي � � ��اب رب � ��ع ال �ن �ه ��ائ ��ي ف��ي
املوسم املاضي عندما انتفض العبو
دورت� �م ��ون ��د ك��ال �ل �ي��وث ال �غ��اض �ب��ة في
الثواني األخ�ي��رة ام��ام ملقة االسباني
وق� �ل� �ب ��وا ال �ن �ت �ي �ج��ة م� ��ن خ � �س� ��ارة ال ��ى
ف��وز حملهم ال��ى نصف ال�ن�ه��ائ��ي .اذًا،
العزيمة والحماسة ال تقف بوجههما
ش��دائ��د ف��ي ذاك امللعب الشهير .مهما
ك ��ان ��ت األح� � � � ��زان ك �ب �ي ��رة وال �غ �ي ��اب ��ات
ع��دي��دة ،ف��إن الع�ب��ي دورت�م��ون��د يأبون
االس �ت �س�ل�ام .ه �ك��ذا ك ��ان دأب �ه��م دائ �م��ًا،
وما مباراتهم امام ملقة السالفة الذكر
سوى عينة من ذلك.
اذًا ،كل شيء يشير الى موقعة في غاية
التشويق تنتظر عشاق الكرة في ملعب
«سيغنال ايدونا ب��ارك» أمسية اليوم.
االملان من جانبهم ّ
يعدون الثواني قبل
ال��دق��ائ��ق وال �س��اع��ات ل�ه��ذه ال�ق�م��ة .لكن
ماذا عن الطليان؟ ال شك في أن الليلة
س�ت�ك�ش��ف ع �ل��ى ن �ح��و واض � ��ح حقيقة
ن��اب��ول��ي امل�ت�ج��دد ال ��ذي دخ ��ل موسمه
بقوة محليًا وأوروبيًا :فهل يثبت حقًا
بأنه على ق��در طموحات وآم��ال أبناء
نابولي ،أم يتهاوى سريعًا عند املحك
الحقيقي األبرز له هذا املوسم؟

